Welkom in de muizenklas bij juf Nele
Beste ouders,
De eerste schooldag van je kapoen is een spannende gebeurtenis,
maar een héle leuke!
Je mag er zeker van zijn dat ik voor elke instapper een onvergetelijk eerste schooljaar wil.
Eentje die de basis zal zijn voor de rest van zijn/haar schoolcarrière.
Hierbij wil ik je enkele tips geven om je kapoen en jezelf goed voor te bereiden op deze
speciale dag.
- koop samen met je kind een boekentasje. Laat hem/haar de boekentas zelf al eens
open/dicht doen. Zorg voor een herkenbare brooddoos, drinkbus en doosjes voor
tussendoortjes. Naamteken alle spulletjes want er gaat snel wat verloren… Past alles er
vlot in? En is er nog een beetje plaats over? Een te kleine boekentas is niet handig.
- een duidelijke aftelkalender voor de laatste week helpt je kind om wat meer tijdsbesef te
krijgen (zie verder..)

OP DE EERSTE SCHOOLDAG
Sta op tijd op en zorg dat alles rustig verloopt. De rust die jij hebt, zal afstralen op je kindje.
Doe je peuter/kleuter liefst zelf naar school en vertel wie hem/haar ’s avonds of ’s middags
van school komt halen.
Neem kort afscheid met een zoen en geef je kindje aan de kleuterjuf.
Blijf niet hangen, maar ga uit het zicht van je kleuter. Adem in, adem uit: je kindje heeft net
één van de belangrijkste stappen uit zijn jonge leven gezet!!
Vaak is het afscheid op de tweede of derde schooldag moeilijker voor je kapoen. Hij/zij weet
nu al goed dat je zal weggaan eens hij/zij de schoolpoort binnen wandelt. Maar wees gerust,
dat gaat over! Ik doe mijn uiterste best om je kindje gerust te stellen, te troosten en zal voor
de nodig afleiding zorgen zodat hij/zij een leuke dag kan beleven op school.
Ook belangrijk...
- zorg voor gemakkelijke kledij. Geen moeilijke salopetten of bretellen.
Liever rokjes of broeken met een elastiek. Leggings en joggingbroeken zijn dus ideaal..
- bezorg me een zakje met reservekledij (vooral broekjes, slipjes en sokken) voor
eventuele ongelukjes. Zorg er aub voor dat de naam van je kapoen op het zakje
staat als ook op de kleertjes die erin zitten.

Hoe ziet een dag eruit in onze kapoenenklas?
Zie hieronder het dagverloop (de uren zijn +/-):
8.50 uur: jassen uit, individueel onthaal en vrij spel
9.10 uur: Klassikaal onthaal
➢ Jules wakker maken en het ‘goede morgenlied’ zingen met Jules
➢ Foto’s op de aanwezigheidskalender hangen
➢ Weerkalender en daglijn van Jules bespreken
9.20 uur: Klassikale activiteit (enkele vbn.)
➢
Taalactiviteit: verhaal, versje, waarneming, poppenkast, prentlezen,…
➢
Muzikale activiteit: liedje aanleren, musiceren met instrumenten,…
➢
Wiskundige initiatie: kleurenspel,…
➢
Verjaardag vieren
➢
Bewegingsactiviteit: dans, spelen met materiaal, ritmiek,…
9.35 uur: Toiletbezoek, jassen aan, drinken & fruitje eten in de refter
10.10 uur: Speeltijd (tot 10.25 uur)
10.30 uur: Starten van de creatieve activiteit
➢ Schilderen, stempelen, scheuren, kleuren, plakken, boetseren, knippen,…
➢ In combinatie met vrij spel in de verschillende speelhoeken
11 uur: Opruimen en afsluiten van de voormiddag
➢ Afhankelijk van de tijd die er is, sluiten we de voormiddag af met een verhaaltje,
versje, liedje, spelletje,…
11.20 uur: Toiletbezoek
11.30 uur: Naar de refter
11.35 uur: Middagpauze (tot 12.35 uur)

Op woensdag is de school uit om 11u50

12.40 uur: Toiletbezoek en rustmoment
➢ De kleuters gaan naar hun bedje en gaan samen met hun knuffel even rusten.
➢ De kleuters die geen dutje meer nodig hebben, gaan na het toiletbezoek een rustige
activiteit kiezen in de klas. Vb puzzelen, boekje lezen, tekenen, in de zandbak
spelen,…
13.40 uur: De kleuters die wakker zijn ophalen, toiletbezoek en klaarmaken voor de speeltijd
14.00 uur: Speeltijd (tot 14.15 uur)
14.20 uur: Koekje of fruit eten en drinken

14.35 uur:

-Vrij spel in de verschillende speelhoeken
-Slapende kleuters wakker maken, toiletbezoek, drinken, koek

15.00 uur: Afsluiten van de dag:
➢ Afscheid nemen van Jules en de juf, dag zeggen aan de vriendjes
15.15 uur: Jassen en boekentassen nemen
15.20 uur: Verzamelen in de zaal
15.30 uur: School is uit

Maatregelen ivm corona:
wij wassen heel regelmatig onze handen:
- bij het binnenkomen in de klas, 's morgens en na elke speeltijd,
- voor en na het eten,
- na toiletbezoek,
- tussendoor als het nodig is.. vb na neusje snuiten,..

